
Michał Lipa

IMPRESJE Z PRZEDREWOLUCYJNEGO EGIPTU

Gdyby w połowie grudnia 2010 r. (kiedy wylądowałem na podkairskim lotnisku) 
ktoś mi powiedział, że za dwa miesiące egipski prezydent Muhammad Husni Mu-
barak (autokrata rządzący od 1981 r.) poda się do dymisji na skutek osiemnasto-
dniowych protestów, pomyślałbym, że jest szalony. Owszem, Egipcjanie od dawna 
domagali się demokratycznych przemian, ale autorytarny reżim potrafił sobie ra-
dzić z wolnościowymi postulatami świeckich intelektualistów (np. prawników czy 
dziennikarzy), umiarkowanych islamistów z organizacji Braci Muzułmanów czy 
uniwersyteckiej młodzieży – nie tylko przy pomocy rozbudowanego aparatu prze-
mocy. Egipskie władze skutecznie zarządzały państwem i społeczeństwem, umie-
jętnie dozując represje i znacznie częściej oraz chętniej stosując zachęty – poprzez 
przemyślaną kooptację, subsydia, zatrudnienie w „budżetówce”, przyzwolenie na 
pewien zakres swobód. Przejawiały się one w ograniczonej wolności słowa (nie 
wolno było krytykować jedynie rodziny prezydenta) czy umiarkowanej zgodzie na 
manifestacje, które – choć formalnie zakazane – były nierzadkim elementem życia 
publicznego i wpisywały się w pewien rytuał (udział w proteście – aresztowanie – 
zwolnienie). Sami demonstranci byli zresztą przekonani, że podobnie zakończy się 
i Dzień Gniewu, wyznaczony na 25 stycznia, kiedy obchodzi się państwowe święto 
nielubianej w Egipcie policji.

Nic zatem nie zwiastowało nadciągającej rewolucji. Tym bardziej, że napię-
cie utrzymywało się w tym kraju od dawna, stało się elementem społecznej atmos-
fery. Na tyle stałym, że mało kto spodziewał się tego, iż eskalacja powszechnego 
niezadowolenia doprowadzi do „politycznego tsunami”. Arabów zwykło się bo-
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wiem opisywać jako ludzi biernych, nie spodziewano się po nich takiej mobilizacji. 
Tutaj zaszła kolosalna zmiana, na której analizę przyjdzie jeszcze czas. Charak-
terystyczny był fakt, że większość rewolucjonistów z placu Tahrir była młodsza, 
niż prezydentura Mubaraka – ich życie zaczęło się i rozkwitało za panowania tego 
długowiecznego, niezwykle zręcznego „faraona”.

Wiedziałem oczywiście o aktywności Ruchu Szóstego Kwietnia czy isla-
mistycznej młodzieży – działających zwłaszcza na forach internetowych, choć 
również na uniwersyteckich kampusach. Przedrewolucyjny Kair czy Aleksandria 
nie sprawiały jednak wrażenia, że właśnie teraz miało się coś zmienić. Tym, co 
z pewnością rzucało się w oczy, były przejawy konsumpcjonizmu. Tak, młodzi 
Egipcjanie – ku uciesze władz – koncentrowali się na kupowaniu modnych ubrań, 
telefonów, kosmetyków. Na zewnętrze oznaki statusu szczególną uwagę zwracała 
klasa średnia – na przykład robiąc zakupy w ekskluzywnym centrum handlowym 
City Stars – i nie miała czasu na niebezpieczną aktywność polityczną. Takie spra-
wiała pozory. Rzeczywistość okazała się inna.

Jeśli już kogoś podejrzewano o skłonność do buntu, to byli to przedstawicie-
le licznej miejskiej biedoty, zamieszkujący tzw. dzielnice nieformalne, choć ludzie 
tacy – niezależnie od miejsca i czasu – rzadko się buntują. Nie mają na to czasu 
i siły (choć powodów najwięcej), gdyż ciężko pracując, muszą zadbać o zreali-
zowanie swoich najbardziej podstawowych potrzeb. Kair – niczym szwajcarski 
ser – podziurawiony jest takimi enklawami ubóstwa, w których mieszkają m.in. 
migranci ze wsi – szukający lepszego życia w egipskiej stolicy. Czy go znajdują? 
Raczej nie, choć należy zaznaczyć, że nie jest to nędza uniemożliwiająca egzy-
stencję. Państwo słabo ingeruje w życie tych ludzi, co pozwala im przynajmniej 
na niepłacenie rachunków, o podatkach nie wspominając. Uliczni handlarze zrzu-
cają się co najwyżej na „haracz” dla dzielnicowego. Jest natomiast pewne, że lu-
dzie ci nieprędko wydobędą się z nędznych warunków życia, co ma wpływ przede 
wszystkim na edukację ich dzieci, które zamiast się uczyć muszą pracować, aby 
ich wielopokoleniowe rodziny stać było na coś więcej, niż subsydiowane jedzenie. 
Wielu specjalistów uważało więc, że dopóki rząd subsydiuje podstawowe produkty 
żywnościowe (chleb, ryż, makaron), dopóty Egipcjanie będą – kolokwialnie mó-
wiąc – siedzieć cicho. Tak się w pewnym sensie stało. Na ulice wyszła nie biedota, 
a sfrustrowana klasa średnia, która – po pierwsze – odczuła pogorszenie sytuacji,  
a po drugie przestała wierzyć w obietnice bez pokrycia.

Gdyby jednak wskazać jakąś sekwencję zdarzeń poprzedzających „egipską 
rewolucję”, to warto wspomnieć o trzech epizodach z minionego roku. Pierwszym 
było brutalne zamordowanie przez policję młodego – niespełna trzydziestoletnie-
go – Khaleda Saeeda, co wzbudziło zrozumiałe protesty egipskiej młodzieży,  
w tym aktywistów Ruchu Szóstego Kwietnia. Drugi – bezpośrednio poprzedzający 
mój pobyt w Egipcie – to wybory parlamentarne w listopadzie i grudniu 2010 r. Dru-
zgocące zwycięstwo rządzącej Partii Narodowo-Demokratycznej ożywiło opozycjo-
nistów, zarówno z legalnie działających ugrupowań, jak i rozmaitych środowisk 
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tworzących niezwykle aktywne społeczeństwo obywatelskie. Doszło nawet do 
powołania efemerycznego – paralelnego – parlamentu, skrytykowanego na łamach 
państwowej gazety „Al-Ahram”. Jej publicyści w przekonujący sposób udowad-
niali słabość partii opozycyjnych, które rzekomo przyczyniły się do oszałamiają-
cego sukcesu ugrupowania rządzącego. Wynik wyborów wywołał protesty, podob-
nie jak i przy poprzednich elekcjach. Trzeci epizod, to zimowe protesty Koptów, 
buntujących się przeciwko niekorzystnym dla nich decyzjom w sprawie budowy 
nowych kościołów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie finał kop-
tyjskiego wątku, który miał miejsce w sylwestrową noc w Aleksandrii, a także 
jego echo w postaci zabójstwa starszego Kopta, do którego doszło w jednym  
z podmiejskich pociągów w prowincji al-Minya.

Ostatni wieczór minionego roku spędziłem w okolicach Khan al-Khalili  
z przesympatycznym małżeństwem (Tariqiem i Nour) – młodymi anglistami, któ-
rzy spodziewali się dziecka. Z niekłamanym przekonaniem zapewniali mnie o jed-
ności wszystkich Egipcjan – o tym, że chrześcijanie i muzułmanie żyją w ich kraju 
w zgodzie i harmonii, z czym po części musiałem się zgodzić, znając temat z na-
ukowych opracowań. Jednak kilka godzin później terroryści prawie wysadzili w po-
wietrze koptyjski kościół w Aleksandrii. Zginęło wielu ludzi, rannych było jeszcze 
więcej, Egipcjanie byli w szoku. To, co się później działo, zasługuje na omówienie. 
Otóż władze zareagowały natychmiastowo, stosując typową mieszankę środków 
twardych i miękkich. Obawiając się eskalacji przemocy, na ulice wypuszczono 
specjalne (opancerzone) oddziały policji, które pilnować miały spokoju, co zresz-
tą w dużej mierze okazało się skuteczne. Szczególną ochroną objęto chrześcijań-
skie świątynie. Z drugiej strony wszczęto – zakrojoną na szeroką skalę – akcję 
propagandową, wzywającą do jedności narodowej. Na placach i ulicach pojawi-
ły się transparenty oraz billboardy z hasłami jedności i symbolicznym krzyżem 
połączonym z półksiężycem. Jedne amatorskie, inne profesjonalne, wykonane za 
większe pieniądze. Fakt, że dwa tygodnie później „jednościowe” billboardy ustą-
piły miejsca reklamom, nie wpłynął na pozytywny i kojący odbiór owej manifesta-
cji, która w istocie zgodna była z powszechnymi poglądami. Większość Egipcjan 
była szczerze oburzona zamachem i deklarowała np. gotowość do wzięcia udziału  
w chrześcijańskich świętach, które – w przypadku Koptów – zaczynają się na 
początku stycznia. W Internecie pojawiały się hasła solidarności muzułmańsko-
chrześcijańskiej, która dała o sobie znać podczas późniejszych protestów na kair-
skim placu Tahrir, kiedy kordon Koptów ochraniał modlących się muzułmanów.

Na uwagę zasługują jednak rozbieżne opinie samych chrześcijan. Z Kopta-
mi nie rozmawiałem – choć uczestniczyłem w koptyjskim, bożonarodzeniowym 
nabożeństwie – ale spotkałem kilka osób wyznania rzymskokatolickiego. Jedną  
z nich była polska zakonnica, od wielu lat mieszkająca w Aleksandrii, która stwier-
dziła, że „oni (tj. muzułmanie) chcieliby, aby nas tu w ogóle nie było”. Na jej opinię 
z pewnością wpłynął fakt, że Aleksandria słynie z fundamentalistycznych postaw 
części tamtejszych wyznawców islamu. Inna osoba – brat Edward, młody egipski 
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franciszkanin – uspokajał jednak mówiąc, że czuje się bezpiecznie, ponieważ 
państwo dba o spokój i bezpieczeństwo wspólnoty chrześcijańskiej zamieszku-
jącej Egipt.

Wszystkie te wydarzenia – brutalne zabójstwo młodego Egipcjanina, sfał-
szowane wybory do Zgromadzenia Ludowego, zimowe protesty Koptów oraz 
zamach terrorystyczny w Aleksandrii – stworzyły nerwową atmosferę, na którą 
nałożyły się czynniki ekonomiczne, czyli inflacja, niskie płace oraz wysokie bez-
robocie wśród wykształconych młodych ludzi. Iskrą zapalną okazały się jednak 
wydarzenia w Tunezji, które doprowadziły do ucieczki tamtejszego prezydenta, 
co ośmieliło Egipcjan – pieczołowicie przygotowujących się do styczniowego 
protestu. W dniu, w którym opuszczałem Egipt, odbywała się manifestacja so-
lidarności przed tunezyjską ambasadą w Kairze. Dziesięć dni później wybuchła 
„egipska rewolucja”. Zapoczątkowała ona proces przemian, którego finału trudno 
dziś przewidzieć.


